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Ämneslärarprogrammet

GIH utbildar framtidens  
idrottslärare

Ämneslärarprogrammet

GIH utbildar lärare i idrott och hälsa för både 
grundskolan och gymnasiet. Här möter du 
lärare och forskare med hög vetenskaplig, 
idrottslig och pedagogisk kompetens, ofta med 
egen bakgrund inom idrotten.

Ämneslärarutbildningen är uppbyggd av 
ämneskunskaper, utbildningsvetenskap och 
praktik. Du läser två olika ämnen. Vid sidan  
av ämnet idrott, som du läser sammanlagt två 
år, studerar du också ett andra ämne i 3-4  
terminer, beroende på vilket ämne du väljer. 
Val av det andra ämnet görs under studiernas 
gång och andra behörighetskrav kan förekomma.  
På GIH kan du också välja att läsa ämnet special -
idrott, med bland annat idrottsmedicin, tränings-  
lära, coachning, nutrition och formtoppning. 

Idrottsvetenskap innehåller både teoretiska och 
praktiska studier. I de teoretiska studierna ingår 
pedagogik, hälsa och humanbiologi. Idrottslära 
omfattar teori och praktik i bollspel, gymnastik, 
friidrott, rörelse, dans och friluftsliv med studie -
utflykter i skog-, vatten- och fjällmiljöer. 
Många av kurserna i idrottslära bygger på ditt 
praktiska deltagande för att kunna inhämta 
kunskaper. Studierna innebär mycket tid 
tillsammans med andra studenter, vilket bidrar 
till en god sammanhållning och gemenskap 
under din tid på GIH.

Studierna i utbildningsvetenskap är obliga-
toriska för alla blivande lärare i Sverige och 
innehåller kunskapsområden som är viktiga 
för läraryrket, exempelvis skolans värdegrund, 
sociala relationer, konflikthantering, ledarskap, 
bedömning och betygsättning.

Under utbildningen genomförs praktik – så 
kallad verksamhetsförlagd utbildning – där du 
får handledning av erfarna lärare och möjlig-
het att praktisera dina kunskaper på skolor i 
Stockholmsområdet. Praktiken är sammanlagt 
en hel termin, men den delas upp så att du får 
möjlighet att möta skolelever vid olika tillfällen 
under utbildningen.

Efter utbildningen

Ämneslärarexamen med inriktning mot  
gymnasieskolan, 300-330 hp, ger dig behörighet 
att undervisa i ämnet idrott och hälsa i både 
grundskola och på gymnasiet. Efter avslutad 
utbildning blir du tvåämneslärare. Om du läst 
specialidrott ger det dig behörighet att under-
visa på riksidrottsgymnasier och nationella 
idrottsutbildningar.

En examen från GIH värderas högt och ger 
goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Anmälan

Utbildningen startar på höstterminen och  
du anmäler dig på antagning.se från
15 mars till och med 15 april.

Har du frågor om behörighet och antagning  
så är du välkommen att höra av dig till 
antagning@gih.se

Studievägledare når du på  
studievagledning@gih.se

Utbildningsplan, kursplaner och mer  
information hittar du via gih.se 

GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa 
och är världens äldsta moderna idrottshögskola. Om du vill utbilda dig till  
ämneslärare i idrott och hälsa så är Gymnastik- och idrottshögskolan rätt  
val för dig

gih.se

Gymnastik- och 
idrottshögskolan 
vid Stockholms Stadion
tel 08-120 537 00
www.gih.se
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För mer information:  
www.gih.se/larare


